


CONCURS VIATGERS MANRESANS  2014 (categoria d’adults)

Viatgers Manresans és un concurs de fotografia de 
viatges amb un doble objectiu: incentivar els fotògrafs 
amateurs a presentar les seves fotografies d’estiu i 
de viatges i promoure aquelles fotografies de viatges 
de nivell més tècnic, artístiques i creatives.
L'exposició de les obres es durà a terme al Centre 
Cívic Selves i Carner, del dimarts 30 de setembre al 
30 d’octubre. 

PREMIS
1er premi Estada de 8 dies/7 nits a Tenerife( Hotel 
Bahia Principe , estada per a 2 persones amb règim 
tot inclòs, sense bitllets d'avió). Valorat en 1000 €. 
2on premi  Maleta Samsonite, rellotge ODM de 
cautxú i acer, estada de cap de setmana al Maresme 
(1 nit i pensió completa per a dues persones)  i 
ulleres de sol unisex.  Valorat en 480 € .
S’entén que els participants autoritzen la reproduc-
ció de les obres sense abonament de drets per a la 
difusió del mateix concurs.

LLIURAMENT DELS PREMIS
El lliurament dels premis de Viatgers Manresans 
(categoria adults) es farà el dia 30 de setembre a les 
19.30 h al Centre Cívic Selves i Carner. 

OBRES
Es podran presentar un màxim de tres obres per 
autor, que no s'hagin presentat en edicions 
anteriors d'aquest concurs. El format serà de 40 x 
50 cm en vertical, muntades sobre paspartú. La 
temàtica ha de ser fotografia de viatge/vacances i 
les mides de la imatge seran lliures. S'accepta 
qualsevol tècnica fotogràfica excepte els fotomuntat-
ges. El jurat pot excloure les obres que no compleixin 
els requisits tècnics esmentats. No s’acceptaran 
obres el contingut de les quals pugui ofendre o ferir 
els sentiments o creences de tercers. Quan les obres 
fotogràfiques continguin imatges de persones 
l’Ajuntament no es responsabilitza de les autoritza-
cions que, per drets d’imatge, hagin de demanar els 

participants del concurs. L’Ajuntament de Manresa 
quedarà exempt de les responsabilitats derivades de 
l’explotació de les obres fotogràfiques. Les obres 
presentades es retornaran entre el 31 d’octubre i el 
28 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner 
(categoria d'adults). Les obres guanyadores no es 
retornaran. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ
Del 2 al 25 de setembre del 2014

INSCRIPCIONS
Al dors de l’obra s’hi farà constar el títol , el nom, 
l’adreça i el telèfon de l’autor. Cal acompanyar-la 
amb el full d’inscripció. Les obres s’hauran de 
presentar, o bé enviar per correu o missatger , amb 
els ports pagats al: 

- Centre Cívic Selves i Carner
 C/ Bernat Oller, 14-16
 Telf 938727477 (tardes)

- Viatges Martí
 C/ Pompeu Fabra, 9. 08242 Manresa
 Telf 938724077

- Viatges Concord
 Passeig Pere III, 53. 08242 Manresa
 Telf 938746152

JURAT
El jurat de la categoria d'adults estarà compost per 
tres membres (Foto Art, Ajuntament de Manresa i el 
guanyador/a del concurs anterior). Es valorarà 
l’esperit del viatge i el seu tractament fotogràfic. La 
llista de membres del jurat es farà pública durant el 
lliurament de premis oficial.

CONCURS POPULAR #viatgers2014. Hi pot participar qualsevol persona sens límit d'edat. Cal posar un títol a la 
fotogra�a de viatges/vacances i publicar-la, a través d'un Iphone o Android, amb el hashtag #viatgers2014 del 2 
al 25 de setembre. El jurat de viatgers manresans (categoria adults) comprovarà la fotogra�a amb més “likes” dels 
usuaris d'Instagram, que rebrà un quit de fotogra�a (trípode, funda de càmera, bandolera per transportar 
material fotogrà�c, estris de neteja i altres), valorat en 70 €.
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